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Sindicato dos Funcionarios Judiciais

Acta n.e 17

Aos 27 dias do mes de Outubro de 2010, pelas 15h00, compareceram no Salao Nobre do

Ministerio da Justica, em representacao do Sindicato dos Funcionarios da Justica (SFJ), os

respectivos Presidente, Secretario-Geral, Vice-Presidente da Zona Centro, Vice-Presidente

da Zona Sul e Vice-Presidente da Zona Norte, bem como, em representacao do Senhor

Ministro da Justica, os Senhores Secretario de Estado da Justice e da Modemizacao

Judiciaria (SEJMJ) e Chefe do Gabinete do Senhor Ministro da Justica (MJ) e as Senhoras

Adjuntas dos Gabinetes MJ e SEJMJ, a fim de se proceder a reuniao de conclusao da

negociacao, nos termos da Lei n.s 23/98, de 26 de Maio:

a) Do projecto de Decreto-Lei que extingue o subsistema de saude dos servicos

sociais do Ministerio da Justica, transferindo-o para a ADSE;

b) Das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011 com particular

relevancia em materia remuneratoria, em particular os artigos 17. 2, 18.2, i9.° (
31.2

e 32.9.

Senhor SEJMJ deu infcio a reuniao pelas 15h45, propondo como ordem dos trabalhos a

discussao do projecto de diploma que opera a transferencia do subsistema de saude dos

servicos sociais do Ministerio da Justica para a ADSE, aprovado na generalidade pelo

Conselho de Ministros para efeitos de negociacao, seguida da conclusao da discussao da

proposta de lei do Orcamento do Estado para 2011 iniciada na reuniao de 11 de Outubro

de 2010.

Relativamente ao primeiro projecto, e apesar de os funcionarios judiciais ja terem deixado

sistema, SFJ alertou para a premencia de a ADSE aumentar o numero de medicos

convencionados e de evitar nos casos especificos de doencas cronicas que os doentes

sejam privados da ligacjio ao medico que os tern acompanhado. Questionou ainda como

se pretende garantir aos filhos dos funcionarios do Ministerio da Justica o acesso a creche

e jardim-de-infancia, que nos termos do artigo 10.9 do projecto ja cessou a actividade.

O Senhor SEJMJ esclareceu que o projecto procura garantir a minima existencia de hiatos,

tendo-se previsto normas nos artigos 6. 9 e 7.2 que visam acautelar este aspecto, nao se

podendo porem assegurar a total continuidade dos prestadores. Salientou que a rede de

presta^ao de servicos da ADSE e mais ampla do que a dos servicos sociais do Ministerio da

Justica, havendo ainda assim a possibilidade de avaliar os contratos caso a caso dado que a

sucessao automata teria consequencias incomensuraveis. Transmitiu porem a intencao

de reforco das normas do artigo 7.2 a fim de se permitir a adopcao das medidas

necessarias para que a transferencia da responsabilidade de cuidados medicos ocorra sem

interrupcao, no quadro do sistema de beneffcios da ADSE.

A preocupacao do SFJ quanto ao facto de os tratamentos em curso deverem ser

finalizados nos termos do n.2 3 do artigo 7. 9 no prazo maximo de 30 dias o Senhor SEJMJ

esclareceu que tal prazo se conta a partir da entrada em vigor do diploma e que o

calendario formal nao nos impede de come^ar ja a trabalhar com a ADSE no sentido de

acautelar a transicao ate porque esta e automata. Informou ainda que a Secretaria-Geral
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do Ministerio da Justica (SGMJ) diligenciara junto da ADSE para que a transferencia de

responsabilidades aconteca sem prejuizo para os beneficiarios. Em relacao aos

tratamentos, existe urn universo de situates ch'nicas divergentes, sendo possivel prever

uma norma no artigo 7.2 para que a SGMJ e ADSE diligenciem no sentido de assegurar e

programar medidas necessarias para que os casos sejam considerados e para que

garantam a ausencia de hiatos. Quanto a creche e jardim-de-infancia, o Senhor SEJMJ

esclareceu que se pretende activa-la para poder ser usada por outras entidades,

assegurando-se uma quota aos funcionarios do Ministerio da Justica. A SGMJ cessa a

responsabilidade pela sua gestao entregando-a a um parceiro forte - a Camara Municipal

de Lisboa - atraves de protocolo que sera devidamente publicitado. Finalmente, e sem

prejufzo de nao se prever impacto negativo para os funcionarios judiciais, o Senhor SEJMJ

veiculou a importancia de o SFJ contribuir para o acompanhamento da transicao, atraves

de uma especie de Observatorio para a monitorizacao da transicao, comunicando

eventuais questoes ao Gabinete do Senhor MJ que funcionara como centro de despacho e

elemento de ligacao junto da ADSE para a resolucao das mesmas.

Encerrada a negociacao nos termos e para os efeitos da Lei n. 9 23/98, de 26 de Maio, do

projecto de diploma de transferencia do subsistema de saude para a ADSE, procedeu-se de

seguida a conclusao da discussao das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado

para 2011 com particular relevancia em materia remuneratoria, iniciada na reuniao de 11

de Outubro de 2010. O Senhor SEJMJ salientou que apesar de a posicao do SFJ ser de total

discordancia e enorme insatisfacao, a discussao de enquadramento contribui para

modelar em Conselho de Ministros o estatuto dos suplementos remuneratdrios que

passaram assim a ser inclui'mos no montante do vencimento mensal sobre o qual incidem

os diversos escaloes, entre outros m melhoramentos promovidos ao articulado.

SFJ mantem a posicao de discordancia relativamente as medidas propostas por

considerar haver outras vias para aumentar a receita e diminuir o defice sem penalizar os

funcionarios publicos, tendo apresentado diversas questoes relativamente a situacao

concreta dos funcionarios judiciais, nomeadamente no que se refere aos suplementos

remuneratorios, as promocoes, a inexistencia de concursos e progressoes, ao sistema de

avaliacao por adaptar, ao nao pagamento das horas extraordinarias, a necessidade de

abertura de um procedimento para o recrutamento e ainda a situacao dos funcionarios

judiciais que desde Janeiro de 2010 mudaram de escalao, progrediram na carreira e nao

viram o seu vencimento actualizado em conformidade com essa mudanca. O SFJ ficou de

remeter ao Gabinete do Senhor MJ um dossier referente aos diversos problemas que tern

afectado o sector, contendo em particular o enquadramento do antigo «suplemento de

combate a morosidade processual» e da promessa de integracao do mesmo no

vencimento.

O Senhor SEJMJ sublinhou a importancia da estruturacao e densificacao das questoes para

os trabalhos a desenvolver nas mesas exploratorias a criar na sequencia da proposta

apresentada pelo Senhor SEAP na reuniao de 11 de Outubro de 2010, pois algumas

poderao vir a ser integradas no decreto-lei de execucao orcamental e outras

regulamentadas em parceria com o Ministerio das Financas.

A reuniao foi encerrada pelas 16h35.



Feito, rubricado e assinado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada urn dos

signatarios.

Pelo Sindicato

dos FuncionariosJudiciais,

O Presidente,

Fernando Jorge

Pelo Ministerio da Justipa,

Secretario de Estado da Justi^a e da

Moderniza^ao Judiciaria,

Jose Magalhaes
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